
Prisant: 1 290 000 + omkKarmøy - Kopervik
Eidevegen 75, 4250 Kopervik



Å kjøpe eiendom                                                                       er en av

de største investeringene du gjør. Ikke bare handler det om

penger, men også om livskvalitet og verdien av et sted du

får et unikt forhold til. Søken etter et nytt hjem betyr ikke

nødvendigvis at du ikke trives i det gamle. Livet endrer seg

og nye behov dukker opp. Det handler om et ekstra

soverom til ei lita prinsesse. Litt mindre hage. En ny jobb,

et annet sted. Årsakene er akkurat like mange som det er

eiendommer til salgs.

Meglerhuset Rele - det komplette meglerhuset
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DIN MEGLER PÅ 
DENNE EIENDOMMEN:

Georg Berg
Eiendomsmegler MNEF

T: 97 95 12 00

georg@meglerhuset-rele.no

Georg Berg er en av våre mest erfarne meglere, en

veteran i eiendomsmeglerbransjen. Som hans

kunde vil du oppleve tett dialog og gode strategier

for både kjøp og salg av eiendom. Georgs

væremåte er en god kombinasjon av profesjonell,

folkelig og jordnær, noe som gjør han godt likt både

blant kolleger og kunder.
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Nøkkelinfo
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9KOPERVIK EIDEVEGEN 75

BOLIGTYPE:

Enebolig

EIENDOMSBETEGNELSE:

Gnr. 64 Bnr. 1545

i Karmøy

PRISANTYDNING:

Kr. 1 290 000 + omk.

AREAL:

P-rom: 63 m2

Bra: 90 m2

TOMT:

357 m2 eiet tomt.



Standard

Velkommen til
Eidevegen 75!

Sjarmerende enebolig som ble bygget på slutten av 1700-tallet. Bygget fikk Karmøy

kommunes byggeskikkpris i 1988. Bygget er vernet, og mer informajson om dette finner

du i vedlagte skriv fra Karmøy kommune. Boligen er hovedsaklig innredet med laminat

på gulv og malt panel på vegger. 
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1.etasje: Stue med innebygget skap og vedovn.
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1.etasje: Åpen kjøkkenløsning fra stue. Hvit kjøkkeninnredning med profilerte fronter. Opplegg for oppvaskmaskin.
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1.etasje: Romslig soverom.
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Loft (ikke målbart areal): Rom brukt til soverom.
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Sjarmerende enebolig som ble bygget på slutten av 1700-tallet.
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Bygget fikk Karmøy kommunes byggeskikkpris i 1988.
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Fugleperspektiv.
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Kopervik
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Her vil  
dere trives... 

Eiendommen ligger fint og sentralt til like ved Eide skole. Her bor du i et veletablert

boligområde med både ny og eldre bebyggelse. Eiendommen har en sentral beliggenhet,

like sør for Kopervik sentrum 

Området har et godt tilbud innen idrett og det er gangavstand til idrettsanlegg og

Karmøyhallen med flott svømmeanlegg/idrettshall. Det er gangavstand til sentrum med

gågate, kino og en rekke servicetilbud.  

Fra  

Kopervik er det kort reisevei til Helganes flyplass og Haugesund. Nærheten til sjøen gir

gode muligheter for fiske og bading. Kommunen har ellers rikelig med fiskevann i marka.  

Det er kort vei til flott turterreng i variert og vakker kystnatur. I Stangelandsmarka er

det lysløype og gode turstier.



Planløsning

Innhold
Denne boligen er som et gammelt smykke. Ikke alle delene er like fine som når det var

nytt, men du setter minst like mye pris på det. Boligen er pusset opp, men sjarmen er

både fremtredende og innbydende. Nye flater innvendig og mye av dagens luksus med

både pent kjøkken og bad, gjør denne boligen til en innertier for mange av oss. Denne

må ses! 

Boligen er innredet over 2 plan og inneholder: 

1.etasje:  

Gang, 2 boder, vaskerom, bad, soverom og stue med åpen kjøkkenløsning. 

Loft (ikke målbart areal): 

Rom brukt til soverom.
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Plantegningene er ikke målbare og noe avvik kan forekomme. Megler/selger tar ikke ansvar for eventuelle feil.
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Plantegningene er ikke målbare og noe avvik kan forekomme. Megler/selger tar ikke ansvar for eventuelle feil.

L.

BRA 63 m2

1.
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Del 2 - Eidevegen 75

Teknisk info  
og skjema
Eiendommen  -  Nabolagsprofil  -  Vedlegg  -  Budskjema
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Eiendommen

Oppdragsnummer:
219216

Adresse:
Eidevegen 75, 4250 Kopervik

Eiendomsbetegnelse:
Gnr. 64 Bnr. 1545 i Karmøy kommune

Eiers navn:
Ronny Moldestad

Prisantydning:
1 290 000,-

Kjøpers omkostninger:
32 250,- Dokumentavgift (2,5%) 
525,- Tinglysning av skjøte 
525,- Tinglysning av pant 
202,- Attestgebyr 
11 100,- Boligkjøpeforsikring (valgfritt) 
------------ 
44 602,- (omkostninger totalt) 

Omkostningene gjelder ved kjøp for
prisantydning. Det tas forbehold om endringer i
ovennevnte gebyrer. Eventuelt valg av
Boligkjøpeforsikring pluss vil øke
totalomkostningene med kr. 2 800,-.

Eiendomstype:
Enebolig

Eierform:
Selveier

Standard:
Sjarmerende enebolig som ble bygget på
slutten av 1700-tallet. Bygget fikk Karmøy
kommunes byggeskikkpris i 1988. Bygget er
vernet, og mer informajson om dette finner du i
vedlagte skriv fra Karmøy kommune. Boligen er
hovedsaklig innredet med laminat på gulv og
malt panel på vegger. 

1.etasje:  
Stue med innebygget skap og vedovn. 

Åpen kjøkkenløsning fra stue. Hvit
kjøkkeninnredning med profilerte fronter.
Opplegg for oppvaskmaskin. 

Romslig soverom. 

Bad med fliser på gulv og fliser/tapet på
vegger. Det inneholder wc, dusj og servant. 

Vaskerom med fliser på gulv og malte plater på
vegger. Det innerholder opplegg for
vaskemaskin. 

Gang og 2 boder. 

Loft (ikke målbart areal): 
Rom brukt til soverom.

Areal:
P-rom: 63 m2

Bra: 90 m2

P-rom innhold:
1.etasje: Gang, bad, stue/kjøkken, vaskerom og
soverom. 
Loft: Rom brukt til soverom.

Arealet er beregnet i henhold til NS3940.
Byggeår:
Ca. 1700

Antall soverom:
1 soverom

Parkering:
Parkering på egen tomt.

Byggemåte:
Fundamenter av lødd stein. Krypkjeller under
del av bygningen. Yttervegger i trekonstruksjon.
Kledd med trepanel. Dobbel falset trepanel og
stående ukantet trepanel. Ytterveggene ble
restaurert og delvis fornyet i 1988. Asfaltplater
og papp på boligdelen. Saltak og skrå tak over
boder i tre konstruksjon. Sutaksbord, lufting,
papp og impregnerte riper og lekter. Tekket med
eldre teglpanner.

Tilstandsrapport:
Tilstandsrapport utført av Eskild Kvala ligger
vedlagt i salgsoppgaven.

Oppvarming:
Ved og elektrisk. 

Vedovn i stue.

Varmekilder som var fastmonterte i boligen på
visning medfølger eiendommen.

Energimerking:
Megler har oppfordret eier til å innhente
energiattest for eiendommen, men denne er
ikke fremlagt for megler. Interessenter bør
derfor legge til grunn at eiendommen har
energiklasse G.

Beskaffenhet:
Tomten er opparbeidet med gress og noe trær.
Steinheller i tilknytning til inngang. 

Tomteareal:
357 m2

Tomt/Eierform:
Eiet tomt.

Overtakelse:
Overtakelse av eiendommen etter nærmere
avtale mellom partene.

Formuesverdi bolig:
Megler har ikke mottatt ligningsverdi fra
oppdragsgiver. Interessenter kan eventuelt
sjekke skatteetatens boligkalkulator for
estimert ligningsverdi. Se www.skatteetaten.no

Kommunale avgifter:
11 600,- per år.
Renovasjonsavgiften er inkludert.

Tilbehør:
Dersom annet ikke fremgår av salgsoppgaven
medfølger kun integrerte hvitevarer. Merk at
hvitevarer kan fremstå som integrerte, men
allikevel være frittstående. Kjøper bør derfor
med forbehold spesifisere hvilke hvitevarer
som ønskes med i handelen.

Vei, vann og avløp:
Eiendommen er tilknyttet offentlig nett.

Ferdigattest/midlertidig brukstillatelse:
Ferdigattest for eneboligen foreligger ikke, i
følge kommunen. Det er ikke uvanlig at boliger
bygget såpass langt tilbake i tid mangler
ferdigattest. I stedet for ferdigattest anbefales
det at hjemmelshavere i en salgssituasjon
fremskaffer tilstandsrapport til bruk ved
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omsetning av eiendom, slik som i dette tilfellet.

Diverse:
Det vil tinglyses som en heftelse på denne
eiendommen, rett for naboeiendom gnr og bnr
til å opparbeide vei på østsiden/ baksiden av
boligen til de nevnte tomtene gnr og bnr. Det vil
berøre 1 meter av tomten i østre del. 

Benevnelser på rom i salgsoppgave samt
selgers bruk av rom kan være i strid med
byggeforskrifter selv om de er målverdige. 

Uttale om bygning, Eidevegen 75, fra Karmøy
kommune: 
Eidevegen 75, 64/1545 er et sammenbygget
bolighus og driftsbygning. Dette er et eksempel 
på en byggeskikk som har vært svært vanlig i
Karmøy. Her er bolighus og driftsbygning 
bygget sammen til èn bygning. Det er et av fire
slike sammenbygde hus vi har igjen i 
kommunen. 

I følge Sefrak-registeret (register over alle
bygninger oppført før 1900) er bygningen
oppført i 
første kvartal av 1700-tallet. Dette er et av de
aller eldste husene vi kjenner til i Kopervik, 
ellers i kommunen finner vi også få bygninger
med så høy alder. I løedelen av bygget er 
fremdeles den originale grindkonstruksjonen
bevart. Ellers er flere av de utvendige 
bygningsdelene av nyere dato. 
Bygget fikk Karmøy kommunes byggeskikkpris i
1988. 

I og med huset har en svært høy alder og
representerer en byggeskikk som vi har få 
eksempler igjen av i dag er byggets verneverdi
stor. Bygningen er derfor plassert i høyeste 
kategori, A, i kommunedelplan for kulturminners
kulturminneliste. 

Det foreligger ikke byggetegninger i arkivet til
Karmøy kommune.

Regulering:
Eiendommen ligger i et område hovedsakelig
regulert til boligformål. Kopi av
reguleringsbestemmelser og kart, kfr. megler.  

Tinglyste forhold/servitutter:
Eiendommens rettigheter 
Servitutter: 
2016/914869-1/200 06.10.2016 Bestemmelse
om bebyggelse 
Rettighet hefter i: Knr: 1149 Gnr: 64 Bnr: 173 

2016/914869-2/200 06.10.2016 Bestemmelse
om veg 
Rettighet hefter i: Knr: 1149 Gnr: 64 Bnr: 1544 
Gjelder denne registerenheten med flere 

2016/914917-1/200 06.10.2016 Best. om vann/
kloakkledn. 
Rettighet hefter i: Knr: 1149 Gnr: 64 Bnr: 44 
Rettighet hefter i: Knr: 1149 Gnr: 64 Bnr: 1082 
Gjelder denne registerenheten med flere

Konsesjonsplikt:
Eiendommen er bebygd, mindre enn 2 mål, og
er dermed fritatt fra konsesjonsplikten.

Meglers vederlag:
Fastpris kr. 70 000,-.

Boligselgerforsikring:
Selger har ikke tegnet boligselgerforsikring.
Kjøper har samme rettigheter etter
avhendingsloven uavhengig av om selger har
tegnet boligselgerforsikring eller ikke.

Boligkjøperforsikring:
Det gjøres oppmerksom på at kjøper har
anledning til å tegne boligkjøper-forsikring. Man
kan velge mellom en vanlig og en utvidet
variant av denne forsikringen. Forsikringen gir
kjøper bistand etter avhendingsloven og dekker
all advokatbistand, nødvendige skadetakster og
utgifter til rettsapparatet. Ved å tegne den
utvidede versjonen har man i tillegg adgang til
advokathjelp på andre viktige rettsområdet i
livet, samt avtalemaler. Tilleggsdekningen på kr.
2800 fornyes årlig ved faktura direkte fra HELP
forsikring. Forsikringen tegnes senest på
kontraktsmøtet. Pris for borettslaget: kr.
4100/6900,- selveier og aksjeleilighet: kr. 7100/
9900,- enebolig,  tomanns-bolig, rekkehus,
fritidsbolig og tomt: kr. 11100/13900,-. 
Ta kontakt for ytterligere informasjon.

Finansiering:
Meglerhuset Rele har avtale med Danske Bank i

Haugesund som sikrer kunder av Meglerhuset
Rele fordelaktige betingelser i banken. Megler
kan formidle kontakt med rådgiver i banken
dersom dette er ønskelig. Meglerhuset Rele
mottar provisjon fra Danske Bank.

Salgsoppgavedato:
2019-08-14

Personvern:
Meglerhuset Rele gis tilgang til å innhente/lagre
opplysninger som er nødvendig for å kunne
utføre oppdraget. Selskapets gjeldende 
personvernerklæring kan leses her:  
https://meglerhuset-rele.no/
personvernerklaering/

Boligen selges 
”som den er – as is”:
Handelen følger lov om avhending av fast
eigedom (avhendingslova). Eiendommen selges
"som den er - as is" jmf. avhendingslova §3-9.

Salgsoppgaven er basert på selgers
opplysninger og meglers egne undersøkelser.
Interessenter oppfordres til grundig
besiktigelse av eiendommen gjerne sammen
med sakkyndig.

Kontakt:
Georg Berg
Eiendomsmegler MNEF
Tlf: 97 95 12 00
georg@meglerhuset-rele.no

Ansvarlig megler:
Georg Berg

Meglerhuset Rele AS
Haraldsgata 139,  
5529 Haugesund
Telefon: 52 73 15 00 
Org.nr. 997 175 565
www.meglerhuset-rele.no

Salg-, budgivning-, og betalingsvilkår: 
Megler skal legge til rette for en forsvarlig
avvikling av budrunden.  

I forbrukerforhold (dvs. der oppdragsgiver er
forbruker) skal ikke megleren formidle bud med
kortere akseptfrist enn kl. 12.00 første virkedag
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etter siste annonserte visning. Meglerhuset
Rele vil heller ikke formidle bud med kortere
akseptfrist enn 30 minutter. 

For annen viktig informasjon om salg- og
betalingsvilkår, samt forbrukerinformasjon om
budgivning se side ved budskjema.
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Nabolagsprofil
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1 1ADRESSE - STED ADRESSE



Tilstandsrapport bolig
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Tilstandsrapport bolig
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Tilstandsrapport bolig
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Tilstandsrapport bolig
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Tilstandsrapport bolig
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Tilstandsrapport bolig
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Tilstandsrapport bolig

44



Tilstandsrapport bolig
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Tilstandsrapport bolig
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Egenerklæring
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Egenerklæring
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Egenerklæring
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Kulturminnerapport

50



Kulturminnerapport
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Informasjon fra kommunen
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Informasjon fra kommunen
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Reguleringskart
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Budskjema
For eiendommen: Eidevegen 75, 4250 Kopervik
Gnr. 64 Bnr. 1545 i Karmøy
Oppdragsnummer: 219216
basert på salgsoppgave datert 2019-08-14
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DIN MEGLER PÅ DENNE EIENDOMMEN:

Georg Berg  /  T: 97 95 12 00  / georg@meglerhuset-rele.no

Meglerhuset Rele  /  T: 52 73 15 00  /  post@meglerhuset-rele.no  /  Haraldsgaten 139  /  5527 Haugesund  /  PB 505, 5501 Haugesund  / meglerhuset-rele.no


